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SALUTACIÓ
DE L’ALCALDE
Benvolguts fatarellencs, benvolgudes fatarellenques,

La Festa Major en honor a la Mare de Déu de la Misericòrdia torna, un any més,
a marcar el calendari festiu al nostre poble.
Durant aquests darrers dos anys, la pandèmia per la COVID-19 ha estat el factor
principal que ens ha marcat restriccions en el moment de programar els actes
festius.
Malgrat tot, i essent conscients que encara existeix risc, enguany hem preparat
un programa de Festa Major carregat d’actes i activitats per a tothom. Tot gràcies,
com sempre, a la implicació de les entitats i associacions del nostre poble, les
quals s’han involucrat enèrgicament en confeccionar una Festa Major més
atractiva per a què sigui més participativa i donant cabuda a tothom, mirant
d’introduir canvis, però mantenint aquells actes que ens identifiquen com a
poble: novena, completes, aurora, ball de la jota, corrida de rucs...
L’ànima de tot continua sent la de fer una festa ben lluïda i despertar encara
més l’interès tant dels veïns i veïnes del poble com dels visitants o dels fills de
la Fatarella, que segurament aquests dies ompliran de vida els nostres carrers.
Una vegada més: agraïment a totes les entitats, associacions, regidoria de
Cultura i altres persones que heu ajudat a confeccionar aquest programa.
Només em queda convidar-vos a totes i a tots a què feu festa, a què us
impregneu amb els cinc sentits de la nostra Festa Major d’estiu i a què hi
participeu activament.
En nom meu i en nom de tota la Corporació Municipal, us desitgem una molt
bona Festa Major d’estiu 2022.
BONA FESTA MAJOR 2022!!!
Francisco Blanch Batiste

PUBILLA I DAMISEL·LES
PUBILLA 2022

DAMISEL·LA

Maria Descarrega Llop

DAMISEL·LA

Júlia Rius Jornet

Clara Gironés Ruana

PUBILLES I HEREUS
INFANTILS

Víctor Segura Jornet

Martí Álvarez Jornet

Aitana Giral Rius

Roger Bosch Blanch

Mariona Rius Pellisa

Pau Suñé Rius

ACTES RELIGIOSOS

Actes religiosos en lloança a la Mare de Déu de
Misericòrdia, Patrona de la Fatarella

Benvolguts amics, benvolgudes amigues,
Actualment estem patint una espiral de violència força preocupant. Aquest no
és el món que ens ha vingut a portar Jesús, ni el que desitgem per als nostres
fills. Per revertir la situació, hem de donar suport a les persones de pau. Però
d’una Pau en majúscula, la qual només serà autèntica si es fonamenta en la
justícia i en el respecte a la dignitat de les persones.
És necessari i urgent convèncer-nos que, per canviar el món, hem de començar
per nosaltres mateixos. La crítica més eficaç i més sincera és el propi testimoni.
Recordem algunes actituds que són llavor de Pau.
Saber respectar les diferències, per tal d’acceptar que l’altre pugui ser diferent a
nosaltres. Resolguem les desavinences a través del diàleg i mai per imposició.
Evitem les generalitzacions injustes. No siguem d’aquells que només admeten
dos punts de vista: el seu, sempre correcte, i els de la resta, sempre equivocats.
Sapiguem utilitzar el seny.
Intentar ser just, sense voler aprofitar-nos mai dels altres ni exigir-los allò que no
estem disposats a complir. I també cal saber perdonar, perquè sense capacitat
de perdó mai no podrà haver-hi Pau.

DIVENDRES 5

A les 19.30 h

Completes i, seguidament, celebració de la Santa Missa a la Capella de la
Mare de Déu de Misericòrdia, amb l’assistència dels Majorals de la Mare de
Déu.

DISSABTE 6

A les 6 h
A les 7.30 h
A les 12 h

Cant de l’Aurora, pels carrers del poble.
Sant Rosari de l’Aurora, amb l’acompanyament de la banda LA LIRA. A
continuació, Santa Missa, a la Capella.
Missa Major concelebrada a la Capella, amb l’assistència dels Majorals de la
Mare de Déu i cantada pel Cor Parroquial.

Respectar la dignitat humana, ja que, per damunt de tot, aquest és l’autèntic
fonament de la Pau. És el convenciment absolut que tota persona, de qualsevol
raça, llengua o ideologia, mereix absolut respecte. Si fallem en això, encara que
participem en moltes manifestacions en favor de la pau, ens estarem enganyant
a nosaltres mateixos. Seríem uns hipòcrites.

DIUMENGE 7

Aquesta breu reflexió pretén ser per a vosaltres un estímul per viure de cor i en
pau les festes de la nostra ciutat.

DILLUNS 8

Que la Mare de Déu de la Misericòrdia, reina de la Pau, ens guiï i ens acompanyi
sempre!

A les 12 h

Bona Festa Major!

DIMECRES 10

Mn. David Arasa

A les 12.30 h

A les 12 h

Missa Major a la Capella, amb l’assistència de les autoritats locals, pubilla i
damisel·les, i hereus i pubilles infantils.

Missa solemne, a la Capella de la Mare de Déu de Misericòrdia, amb
l’assistència dels Quintos i Quintes 2022/2023.

Missa, a l’església Parroquial de Sant Andreu, en acció de gràcies a intenció
dels iaios i iaies del poble. Celebrarà l’Eucaristia el bisbe auxiliar de la
diòcesi de Barcelona i fill del poble, Javier Vilanova i Pellisa.

PROGRAMA DELS ACTES
CÍVICS I POPULARS
DIVENDRES 5

A les 12 h

A les 00 h

		

De 0 a 1 h

		

		
Des del balcó de l’Ajuntament, llançament de coet anunciador de la Festa Major
i, a continuació, repic de campanes, a càrrec de l’Associació de Campaners de la
Fatarella.

		
Al migdia, després del repic de campanes, a la plaça Major, vermut popular, a
càrrec dels Quintos i Quintes 2022/23, amb ambient musical a càrrec la txaranga
LA MURGA. Hi haurà regals i altres sorpreses.

A les 18.00 h

La banda La LIRA visitarà als iaios i iaies al Saiar.

A les 18.30 h

Cercavila pels carrers del poble, a càrrec de la banda LA LIRA.

A les 21.45 h

A la plaça Major, presentació i proclamació del Pubillatge de la Fatarella 2022

Pubilla 2022		

Maria DESCARREGA LLOP

Damisel·les 2022 		

Júlia RIUS JORNET

		
Clara GIRONÉS RUANA
Hereus i pubilles infantils 2022
		

Martí ÁLVAREZ JORNET

		

Roger BOSCH BLANCH

		

Aitana GIRAL RIUS

		

Mariona RIUS PELLISA

		

Víctor SEGURA JORNET

		

Pau SUÑÉ RIUS

L’acte comptarà també amb l’assistència de pubillatge dels pobles veïns.
Tot seguit, es farà el pregó de la Festa Major, enguany a càrrec de Dolors Benaiges Pascual de cal Carnisser.
Finalitzarem l’acte amb un vi d’honor per a tots els assistents.

A la pista poliesportiva, 33è Rock de Festes Majors,
organitzat per l’Associació de Joves Amics de la
Cultura, amb l’actuació dels grups JUANTXO
SKALARI & LA RUDE BAND, ALL COVERS i DJ
DAVID GIRONÉS.
Happy Hour: Combinats a 3 € / Cervesa a 1 €.
Preu de l’entrada: 10 €, a partir de 12 anys. Es
vendran camisetes del 33è Rock de Festes Majors a
10 €.

DISSABTE 6 - Majorals de la Mare de Déu

A les 19 h 		
A les 20.30 h
A les 00.30 h

A la plaça Major, ball popular de la Jota de la Fatarella,
amb els Majorals de la Mare de Déu, amenitzat per
la banda LA LIRA.
A la pista poliesportiva, sessió de ball de tarda amb
l’orquestra GIRASOL. Preu entrada 5 €.
A la pista poliesportiva, nit jove amb la gran orquestra
GIRASOL i tot seguit Dj Salva. Preu entrada 5 €.

DIUMENGE 7 - Festa de l’Ajuntament

A les 13.30h
A les 17.30 h
A les 19 h

A les 20 h

En acabar la misa, al parc del Mirador de la capella, vermut electrònic.
Al camp d’esports municipal, gran partit de futbol entre el CD LA
FATARELLA i el CF CALACEIT (1a regional d’Aragó), amb sacada d’honor
a càrrec de la pubilla i les damisel·les 2022.

A les 20 h
A les 21.30 h

Carnaval d’Estiu. Es faran jocs durant el recorregut i es proclamarà el Rei
i la Reina del Carnaval d’Estiu, als quals se’ls donarà un petit obsequi. Hi
haurà sangria per a tots els assistents. És necessari dur got reutilitzable.
Concentració davant del Bar Al Revés. Recorregut: Solà, plaça Major,
Sant Andreu, de Prades, Vall de les Moreres, av. Catalunya i finalització al
Casal.
		

A les 22 h
A les 00 h 		

A la sala de ball del Casal de la Vila, espectacle: “Sardanes, jotes i cançons
de les Terres de l’Ebre”, a càrrec de l’orquestra MIRANTFONT.
Cercavila pels carrers del poble amb la banda LA LIRA, animada pels
Quintos i Quintes 2022/2023, que anunciaran el començament de la
seva festa.
A la pista poliesportiva, actuació del grup de
versions LA KINKY BAND.

A les 9.30 h
A les 13 h

Cercavila, pels carrers del poble, amb la banda LA LIRA, animada pels
Quintos i Quintes.
Al Pla de la Bassa tindrà lloc la tradicional “corrida” de rucs, amb premis
de la “llançada” per als guanyadors. Organitzada pels Quintos i Quintes.
En acabar, començarà l’aplega a benefici dels Quintos i Quintes, amb
l’acompanyament de la banda LA LIRA.

A les 18.30 h

A la plaça Major, ballada de la Jota de la Fatarella pels Quintos i Quintes,
a càrrec de la banda LA LIRA.

Correfoc a càrrec dels DIMONIS DE LA
FATARELLA i la COLLA DE DIABLES
COCO PERE del Masroig. pels carrers:
plaça Major, Sant Andreu, Alt, Solà, de la
Font, Vall de les Moreres, de Baix, del Forn,
Sant Antoni, plaça de l’Església i plaça
Major. El recorregut s’iniciarà i acabarà a
la plaça Major.

DIMARTS 9 - Festa de la Mainada

A les 11 h		
De les 10.30 h
a les 13.30 h

A les 17 h

		
En finalitzar, s’iniciarà la txaranga dels Quintos
i Quintes pels carrers del poble, a càrrec de la
xaranga LA SARGANTANA. Finalització amb
XOCOLATADA.

DILLUNS 8 – Festa dels Fadrins

A la sala de ball del Casal de la Vila,
espectacle teatral de monòlegs amb JOAN
PERA. Preu entrada 5 €.

A la pista poliesportiva tirada local de bitlles.
Al carrer Vall d’Estudi, tobogan gegant aquàtic. Es recomana portar-se
un flotador.
A la plaça Major, ballada de la Jota de la Fatarella per a la mainada,
amb obsequis que ofereix l’Ajuntament a tots els balladors i amb
l’acompanyament de la banda LA LIRA.
En finalitzar el ball de la jota, s’iniciarà la rua de disfresses amb txaranga
pels carrers del poble, a càrrec de la banda La Lira. El recorregut serà
el següent: plaça Major, Sant Antoni, Solà, Sant Andreu, de Prades,
Sant Marc, Dret, Nou i avinguda Catalunya. En arribar a la pista
poliesportiva, festa de l’escuma.

A les 19 h
A les 00 h

Al Pla de la Bassa, concentració per a l’inici del Correbars. Organitzat
pels Quintos i Quintes 2022/23.
A la pista poliesportiva, Disco mòbil. Organitzada pels Quintos i
Quintes 2022/23.

DIMECRES 10 - Festa de la Gent Gran

A les 12.30 h

Al SAIAR, rebuda de les autoritats: Ajuntament, pubilla i damisel·les,
junta de l’Associació de Jubilats, hereus i pubilles infantils i gent
gran. Seguidament, homenatge a les persones nascudes fins l’any
1932. Tot seguit, s’oferirà ball de vermut al carrer Vall d’Estudi,
amenitzat per la banda La Lira.

HORARIS
Centre d’Interpretació Internacionals a l’Ebre, del Consorci Memorial dels
Espais de la Batalla de l’Ebre

Hi haurà vermut per a tots els assistents.

A les 19 h
A les 21.30 h

A la sala de ball del Casal, representació teatral de l’obra “Tres sogres
millor que dos”, a càrrec de la companyia DELTA TEATRE.
A la pista poliesportiva, sopar
“JO PORTO”, amenitzat per
CRUZADOS. En finalitzar,
castell de focs artificials
de final de Festa Major, a
càrrec dels DIMONIS DE LA
FATARELLA.
S’habilitaran taulers per al
sopar amb capacitat per a 10
persones màxim per grup.
Inscripció i reserva prèvia a
l’Ajuntament.

DIJOUS 11 - Dia de la Son
DISSABTE 13
JORNADA ESPORTIVA: TORNEIG LOCAL DE FUTBOL SALA organitzat per l’Associació de
Joves Amics de la Cultura de la Fatarella.
- Pista poliesportiva
- 15 h: Partit amistós aleví
- 16 h: Partit amistós femení
- 17 h: Torneig masculí:
Inscripcions contactant amb membres de l’Associació de Joves
Preu: 25 €
Premis:
- 1r: 50 € + ampolla de vi
- 2n: 25 € + ampolla de vi
- 3r: Ampolla de vi

Dissabte 6

Diumenge 7

De 10 a 14 h
De 16 a 19 h

De 10 a 14 h

Dissabte 13

Diumenge 14

De 10 a 14 h
De 16 a 19 h

De 10 a 14 h

Lloc: Centre d’interpretació - Edifici Lo Centro
C/ Suñé, 3

ATRACCIONS
• Atraccions infantils: davant del Casal, a càrrec de firaires particulars.
Els xiquets/es podran adquirir les polseres a partir de l’any que fan 2 anys
(nascuts l’any 2020).
30 €/polsera. Validesa: tots els dies de la Festa Major, amb el següent horari:
Divendres 5 d’agost: de les 20 a 22 h i de les 23 a 1 h
De dissabte 6 a dilluns 8 d’agost: de les 18 a 22 h i de les 23 a 1 h
Dimarts 9 d’agost: de les 19 a les 22 h i de les 23 a la 1 h
Dimecres 10 d’agost: de les 18 h a les 22 h
10 €/polsera. Validesa: el mateix horari només 1 dia.
Es podran adquirir durant els dies previs a l’Ajuntament i durant la Festa
Major als responsables de les atraccions.

NOTES I
ADVERTIMENTS
a

Els organitzadors procuraran que tots els actes comencin a l’hora
anunciada. Si, per motius imprevistos, l’ordre del programa s’hagués de
canviar, l’organització es reserva el dret de fer-ho de la manera que es
cregui més convenient d’acord amb les circumstàncies.

a

Durant tots els dies de la Festa Major, la carretera estarà tancada les 24
hores del dia, des del cantó de CA MATONET fins a la FONT DE BORRÀS.
Per tant, no serà permès deixar vehicles davant del Casal ni en tot aquest
trajecte.

a

També cal recordar a tots el veïnat del poble i visitants que, amb motiu del
correfoc que començarà des de la plaça Major, Sant Andreu, Alt, Solà, de la
Font, Vall de les Moreres, de Baix, del Forn, Sant Antoni, plaça de l’Església
i plaça Major (de les 21.30 a 22.30 h), s’haurien de retirar els vehicles de la
zona per on passarà la cercavila de foc per evitar desperfectes als cotxes.

a

Les persones que vulgueu participar al correfoc es recomana que porteu
roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i pantalons llargs, i coll
tancat. Eviteu la roba de fibra sintètica. Porteu barret que us cobreixi el
cap i mocador de coll de cotó. Porteu un calçat adequat (esportiu, de pell,
que ens agafi tot el peu i tancat).

a

Cal respectar l’horari de la dansada de la Jota de la Fatarella i deixar la
plaça Major lliure de vehicles, així com també durant l’horari de neteja de
la plaça (de les 7 a les 9 h de cada matí).

a

Es recomana que pels carrers que passarà el carnaval d’estiu no hi hagi
cotxes aparcats que impedeixin el pas. El recorregut serà pels següents
carrers: Solà, plaça Major, Sant Andreu, Alt, Solà, de la Font, Vall de les
Moreres, de Baix, del Forn, Sant Antoni, plaça de l’Església i plaça Major.

a

Els horaris dels serveis mèdics i de la infermeria durant els dies feiners
de la Festa Major serà prèvia cita al número de telèfon 933 268 901. Per
a més informació, truqueu al 977 421 245, o bé demaneu cita prèvia al
metge per Internet a la següent adreça: citasalut.gencat.cat

a

Farmàcia Bettina Stolpa: dilluns, dimarts i dimecres horari habitual.

a

El servei de recollida de la brossa abans, durant i després de la Festa
es realitzarà els dies següents: dilluns (NO HI HAURÀ RECOLLIDA),
dimarts (REBUIG - ORGÀNICA), dimecres (ORGÀNICA - VIDRE), dijous
(ENVASOS) i divendres (REBUIG-ORGÀNICA).

COL·LABORACIONS I
COMUNICATS DE LES
ENTITATS LOCALS

AFA
ASSOCIACIÓ
DE FAMÍLIES
DE L’ESCOLA LOS
CASTELLETS

L’inici d’aquest curs escolar ha estat ple d’incertesa ja que, amb la pandèmia
encara present, s’havia d’improvisar contínuament i anar reinventant-se cada
dia perquè els més petits poguessin assistir a les classes de manera constant i
segura.
Finalment, amb la davallada de la pandèmia i l’aixecament de les estrictes
mesures adoptades, s’ha retornat a normalitat i s’han pogut fer excursions,
la trobada de la ZER i les activitats extraescolars amb normalitat, cosa que ha
permès la interacció entre tots els nens de l’escola. S’ha pogut acabar el curs
gaudint d’un dinar de final i celebrar, per fi, un festival amb públic familiar.
No volem perdre l’oportunitat de transmetre el nostre agraïment a les persones
que han col·laborat en les diferents activitats realitzades i aquells que, durant el
curs, ens heu mostrat el vostre suport d’una manera o altra.
Aprofitem per incitar a la participació de tots els associats i, recordeu, l’AFA
necessita tothom sense excepció i hem de conèixer l’important paper que juga
la nostra associació al dia a dia del nostre centre i del municipi.
I dit això, sense més pretensions, només desitjar-vos una bona Festa Major
2022.

AGRÍCOLA
SANT ISDIRE
DE LA FATARELLA,
SCCL

Des de la Cooperativa Agrícola Sant Isidre volem felicitar la Festa Major, i és
que des de l’any 1947 volem ser part del dia a dia del nostre poble. Per això,
mitjançant els nostres productes i serveis, intentem que qualsevol persona,
sòcia o no, se senti com a casa en les nostres instal·lacions.
Sabem que han estat uns anys difícils de pandèmia. Hem estat molt pendents
que ningú del poble es pogués quedar sense els productes més bàsics, fent el
servei a domicili del que ha convingut.
És quelcom que ens fa sentir orgullosos, com a Cooperativa i com a persones
del poble que som.
El futur és d’esperança, tenim en compte que cada cop hi ha més gent que vol
estar en els nostres projectes, més gent que confia amb els productes nostres. I
ara ja fins i tot podem dir que, aviat, 52 cases de socis rebran energia des de la
Cooperativa, amb un estalvi al preu de la llum.
Tenim el deure de continuar, de poder rebaixar el cost d’electricitat, de comprar
més olives, de comprar més fruits secs, d’ajudar amb allò que se’ns demani.
Creiem que sols així, sent solidaris, podem sortir-nos del moment actual, on les
pujades de preus de tot, menys dels fruits de la suor dels que treballen la terra,
no fan més que fer trontollar la situació del nostre país.
Però no podem fer-ho sols. Treballem perquè, poc a poc, la gent ens faci
confiança. Hem fet canvis i intentarem fer-ne més, però no n’hi ha prou, hem
de poder eixamplar la nostra quota de participació.
Desitjar-vos a tothom una bona Festa Major!

ASSOCIACIÓ
DE DONES LA
TORTADA

Un any més, ens trobem a les portes d’una de les dates més
assenyalades al nostre calendari, la Festa Major d’estiu.
Enguany podrem gaudir i viure la nostra Festa com toca.
Aprofitem aquests dies per agafar aire, carregar-nos
d’energia positiva i compartir bons moments en companyia
de família, amics i veïns.
Des de l’Ajuntament, amb la col·laboració de la nostra entitat,
s’organitzen diferents activitats relacionades amb la salut,
l’oci i la participació de les dones. Com tots els anys, s’han
realitzat cursos de gimnàstica tonificant i per la gent gran.
Com a novetat, enguany hem pogut fer una sortida cultural
d’un dia a Mollerussa i Penelles, però esperem poder fer més
activitats de cara a la tardor.
Des d’aquestes ratlles convidem tothom a participar en les
activitats que s’organitzen i en les reunions que fem al llarg
de l’any. L’Associació està sempre oberta a tothom i a rebre
propostes!
Us desitgem una bona Festa Major d’estiu en honor a la Mare
de Déu de la Misericòrdia!
Visca la Fatarella!

ASSOCIACIÓ
DE JOVES
La Festa Major ja és aquí, i les joves i els joves de l’Associació
de Joves de la Fatarella us volem desitjar un any més que en
gaudiu molt.
Com ja sabeu, per raó de la Covid-19 hem hagut d’estar uns
anys poc actius, però aquest any tornem amb més força que
mai i esperem que vosaltres també ho sentiu així.
Aquesta festa nosaltres organitzem el 33è Rock de Festa
Major, que comptarà amb les actuacions de Juantxo Skalari
& la Rude Band i el grup de versions Allcovers, que muntaran
una festa ben grossa!
També ens encarreguem del Carnaval d’Estiu, durant el
qual, i com a novetat aquest any, es realitzaran jocs durant el
recorregut i s’atorgaran els títols de Rei i Reina del Carnaval
a les millors disfresses.
Per últim, el dissabte 13 d’agost durem a terme una jornada
esportiva a la pista poliesportiva on tindrà lloc un partit
amistós aleví, un partit amistós femení i un torneig local de
futbol sala.
Com sempre, us convidem a tots als diferents actes on us
esperem amb moltes ganes!
Dit això, només ens queda desitjar-vos una bona Festa Major
2022. Visca la Fatarella!!!!

ASSOCIACIÓ DE
JUBILATS I
PENSIONISTES

L’Associació de Jubilats i Pensionistes de la Fatarella ens trobem, un any més, en aquest
espai que ens brinda l’Ajuntament al programa de la Festa Major per tractar les activitats que
es faran per tothom aquests dies, recordant que ja no hi ha cap restricció i que tot es va ja
normalitzant. La gent gran esperem també tenir el nostre dia dins la Festa Major i gaudir-ne
tant com puguem.
L’Associació ha anat desenvolupant durant aquests darrers mesos diverses activitats en
col·laboració amb el Consell Comarcal de la Terra Alta, que es van fent per tots els pobles:
tallers de memòria, de cuina i altres que esperem fer durant el que resta d’any. Esperem la
implicació de persones sòcies i no sòcies. Tothom hi sereu benvinguts!! Penseu que gaudim
d’unes instal·lacions fantàstiques per fer-hi qualsevol tipus d’activitat. Us hi esperem!!!
Aprofitem, finalment, per desitjar a tothom una molt bona Festa Major d’estiu!!!
MARE DE MISERICÒRDIA
PATRONA GLORIOSA I BELLA
BENEÏU ELS VOSTRES FILLS

GRUP DE BITLLES
Ja arriba la Festa Major!!!
Un any més, el GRUP DE BITLLES de la Fatarella vol saludar tot el veïnat del
poble i també la gent vinguda de fora.
Hem passat temps difícils. Degut a la pandèmia fa ja gairebé tres anys que no
podem participar en competicions intercomarcals ni locals. Desitgem, per fi,
poder jugar i gaudir de nou amb normalitat, com en anys anteriors.
Amb aquestes ratlles convidem a tothom que ens vulgui fer costat a apuntar-se
al Grup de Bitlles per competir i passar una bona estona amb nosaltres.
Aprofitem per agrair al nostre Ajuntament i a tota la gent del poble el seu suport.
Molt bona Festa Major per tothom!!!
Visca la Mare de Déu de Misericòrdia!!!
Visca LA FATARELLA!!!

I EL POBLE DE FATARELLA
La Junta

ASSOCIACIÓ DE
PARXÍS
Després d’un temps parats, finalment aquest any hem pogut reprendre amb normalitat el
campionat de parxís que amb tantes ganes esperàvem! Estem molt contents, ja que cada any
tenim més participació.
Per això us convidem que la temporada vinent continueu amb les mateixes ganes d’apuntarvos i fer pinya amb aquesta associació del poble!
Desitjar-vos que tingueu una gran Festa Major amb la companyia d’amics, família i gent del
poble. Que us retrobeu a tots els actes i les gaudiu.
BONA FESTA MAJOR, US DESITGEM LA JUNTA DE PARXÍS DE LA FATARELLA

GRUP DE LABORS I
MANUALITATS
Ja fa uns anys que l’Ajuntament ofereix a totes les entitats del poble la possibilitat
de col·laborar al programa de la nostra Festa Major.
Aprofitem l’avinentesa per manifestar la nostra solidaritat amb l’Ajuntament i
amb totes les altres associacions.
Som un grup de gent de totes les edats que ens reunim per fer treballs, manuals i
labors de moltes tècniques diferents. Això fa que ens ho passem molt bé mentre
que realitzem treballs molt bonics aprenem el contacte intergeneracional. Val a
dir que la joventut també gaudeix amb la gent gran.
Gràcies a tothom i molt bona Festa Major 2022.

LA CABANA,
GRUP DE PREMSA

Un munt de lletres formen paraules, les que fem servir per expressar l’alegria que tenim i
tindrem de tornar a participar als actes de la Festa Major d’estiu a la Fatarella i desitjar-vos tot
el millor.
A la revista local La Cabana seguim amb el nostre compromís de publicar els quatre números
l’any, encara que en algun número hem sigut molt poc puntuals. S’ha d’entendre que són
moltes les seccions i les persones que s’han de coordinar i tindre tot el material a punt algunes
vegades és complicat.
Estem molt contens de la participació de la gent que ens fa arribar diferents articles molt
interessants, igual que la crònica dels actes i activitats de les diferents associacions, Ajuntament
informa, fotografies de gent i llocs del poble, etc.
Us convidem a seguir participant enviant els vostres articles i fotografies per compartir-les i
sumar-les a la memòria del nostre poble. Sapigueu que estem oberts a qualsevol suggeriment
que millori i faci avançar la vostra revista.
Ah! I una cosa: fora molt bo que les cases i les persones que no estigueu subscrits a La Cabana
us en féssiu, de subscriptors. És ben barat rebre la revista cada trimestre i, a més, contribuïm a
fer poble, que és del que es tracta.
Molt bona Festa Major d’estiu!!!

PUNTAIRES
Com cada any, les puntaires de la Fatarella us volem desitjar una molt bona Festa Major en
honor a la nostra Mare de Déu de la Misericòrdia.
És una festa de retrobament amb els nostres éssers estimats i amics després d’aquests dos anys
en què no s’han pogut realitzar les festes habituals.
Us animem a viure aquests dies en germanor, alegria i, sobretot, que les gaudiu al màxim.
Molt bona Festa Major a tothom!
Visca la Fatarella!
Visca la Mare de Déu de Misericòrdia!

ASSOCIACIÓ GRUP
LO BORDÓ DE SANT
FRANCISCO I AMICS
DE LA FATARELLA
LA NOSTRA FESTA MAJOR
Al llarg i ample de la Festa Major d’estiu, a la Fatarella s’entra en el temps lúdic, cosa
que convida a xalar: a cantar i a ballar, a beure i a menjar. Tanmateix, també aniria
bé destinar un temps a meditar sobre els problemes més gruixuts, i fer-ho amb
tranquil·litat.
A hores d’ara, el problema més greu és que ja fa anys que la població de la Fatarella
està en recessió per tot un seguit de causes que fan de llarg explicar. Cada any que
passa, hi ha menys persones que viuen al poble, sense que ara per ara hi hagi cap
iniciativa per revertir aquesta tendència.
Al pas que es va, en un futur massa proper el municipi pot esdevenir
administrativament inviable, un fet que provocaria que fos integrat en un altre
de veí. Això provocaria una pèrdua de la nostra identitat i dels nostres trets més
tradicionals.
Per evitar aquest futur que sembla inevitable, caldria prendre consciència de la
nostra riquesa cultural i del potencial turístic que ens és propi, dues particularitats
molt ben definides que caldria promoure. També caldria potenciar el coneixement
de la situació geogràfica de la Fatarella, del tot excepcional, cosa que li permet ser
ben a prop de paratges tan singulars com els Ports, les serres de Pàndols i Cavalls i
del riu Ebre. També cal considerar el nostre clima, que s’agraeix, sobre tot a l’estiu.
Des de l’ASSOCIACIÓ GRUP LO BORDÓ DE SANT FRANCISCO I AMICS DE LA
FATARELLA creiem que caldria esforçar-se en conservar la nostra identitat i les
tradicions més nostrades, uns trets que no haurien de sucumbir en la voràgine
homogeneïtzadora que ens aclapara. També pensem que és imprescindible que
es faciliti el retorn al poble de persones d’arrel fatarellenca i també a altres que
s’estimin el poble.
Per tot plegat, us demanem uns segons de reflexió, al mateix temps que us desitgem
molt bona Festa Major d’estiu a tothom.

LA JUNTA LOCAL
CONTRA EL
CÀNCER

El nostre desig és que després de tant temps de no ser possible, enguany
siguin moltes les ganes de celebrar i gaudir la Festa Major d’estiu de la
Fatarella. Acollirem els parents, amics i forasters. Entre tots i totes les
compartirem.

MAJORALS DE
LA MARE DE DÉU
MOLT BONA FESTA MAJOR A TOTHOM
Aquest any sí, aquest any podrem celebrar la nostra Festa Major, ja que
la gent té ganes de festa i això és nota a l’ambient! I nosaltres, els nascuts
al 1972 , ves qui ens ho hauria de dir, sempre recordarem que vam ser
els primers després de la Covid, després de les vacunes, en tornar a fer
la festa tal com s’ha de fer.

Quan escrivim aquesta salutació encara no podem saber si la nova
proposta del dia 9 de juliol tindrà bona acollida: fer un tast de vins DO
Terra Alta, acompanyat de tapes, a les 20 h, amb la posta de sol, a la
Capella.

El retrobament aquests dies amb la família i els amics ja forma part
de la nostra manera de ser, i és que ja en tenim 50. Recordem aquests
dies amb una mica de nostàlgia quan érem petits i jugàvem en algun
carrer sense formigonar, quan es feien fogueres de Sant Joan a cada
”barriada” i hi havia ranxets a moltes entrades de cases.... En definitiva,
quan es mirava menys la tele i s’estava més amb el veïnat. Per això, tal
com vam fer fa 10 anys, volem convidar tothom a participar a la Festa
Major, en especial als que no ho han pogut fer aquests últims anys. Us
rebrem a tothom amb els braços oberts.

La proposta i l’organització va a càrrec de la Junta Local contra el Càncer,
Jordi de l’Hospitaler farà les explicacions del tasts amb la participació
de molta gent de diferents col·lectius als preparatius i serviment. Els
assistents pagaran 20 €. També hem venut tires per sortejar diferents
regals de productes oferts per comerços i particulars.

Ens estem preparant pels actes del matí, només faltaria, però: què seria
la festa sense el ball de la Jota de la Fatarella a la plaça Major??? Ho
vam fer als 18 i als 40, i ens ho vam passar bé, però ara hi tornem als 50
amb ganes de passar-nos-ho encara millor. Aquest cop també amb les
nostres filles i els nostres fills, ara sí, cada cop més grans.

Desitgem tenir una gran participació ja que el benefici és per la lluita
contra el càncer.
Gràcies per endavant per la vostra participació i el suport de tothom!!!

Però no hi serem tots, ja que fa uns anys ens va deixar Toni. Sempre el
recordarem. Estem segurs que ell també estarà amb nosaltres. Ell, que
tant va fer per poder deixar la Capella com està ara, estem segurs que
estarà al nostre costat.

Molta salut!!!

Gaudiu de la Festa, fatarellenques i fatarellencs.

Bona Festa Major d’estiu d’agost de 2022

Visca la Fatarella!!!

La Junta Local contra el Càncer enguany, el 13 d’abril, també vam
fer venda de plantes a la plaça i el 28 de maig els Relleus Solidaris,
una caminada on es podia comprar un tiquet i fer el donatiu de 5 €.
L’Ajuntament hi va oferir l’avituallament.

Visca la Mare de Déu de la Misericòrdia!!!

QUINTOS
I QUINTES
2004

w Ainhoa Rius Álvarez (Cal Passient)

Fatarelluts i fatarelludes,

w Carla Martínez Gironés (Ca Belart)

Després de 2 anys una mica estranys, els Quintos/es del ‘04 estem
aquí per poder tornar a xalar amb tots vosaltres de la nostra Festa
Major amb més ganes i forces que mai!

w Clara Descarrega Gironés (Ca Melso i Ca Carlets)

Esperem veure-us a tots i totes als actes que organitzarem amb molta
il·lusió i que xaleu igual o més que nosaltres. Beveu força i a gaudir!

w Cristina Llop Balsebre (Ca Boton)

Visca la Fatarella i els Quintos/es del ‘04!
Salut i Farrawarra

w Clara Gironés Ruana (Ca Miki i la Yoli)

w Maria Descarrega Llop (Ca Terreta)
w Josep Llop Alarcón (Cal Cisteller)
w Gerard Ruana Membrillera (Ca Correa)
w Laia Gironés Sanchez (Ca Mas)
w Júlia Vilanova Altés (Ca la Boba)
w Marc Font Ruana (Ca l’Asconera i Ca Panda)
w Ona Coma Jiménez (Ca Caxo)
w Júlia Rius Jornet (Can Rius)
w Sergi Giné Rius (Ca Galiu)
w Sandra Gironés Colat (Ca la Pilara i Ca Belart)

